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Město Calgary se stále mění a roste.

Srpen 2006.

Na první stránce otiskujeme počítačový obrázek nejnovějších věží, které vyrostou na 8 avenue, namísto nízské zástavby známé jako Penny Lane.
Projekt připravila calgarská firma Gibbs & Gage Architects a laskavě dovolila otisknutí v Calgarských Listech. Barevná kompozice stavby má
připomínat blízké Rokies, kde se mísí zelenomodrá barva ledovců s šedí skalních štítů.

AKCE CALGARSKÉ POBOČKY
POZVÁNÍ na pátek 29. září 2006 v 18.30 hod. TRADIČNÍ VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA se koná v Royal Canadian
Legion. Kvalitní večeři připraví místopředseda pobočky Pavel Hebelka a po dezertu s kávou nebo čajem o příjemnou
zábavu se postarají svým všestranným hudebním repertoárem naši oblíbení muzikanti JANA & DANNY.
=====================================
Oznámení : “Czech Catholic Mission of Alberta” oznamuje, ze mše svatá bude sloužena v úterý, 12. září 2006 v
maďarském kostele “St. Elizabeth’s of Hungary Church” v 19:30 hodin. Adresa kostela je: 819 - 13 Ave. S.W. (ne N.E.,
jak je mylně uvedeno v telefonnim seznamu!!!). Přijede Otec Norbert Rous, který je správcem farnosti českého kostela
Svatého Vojtěcha (Saint Adalbert) v Burlingtonu, Ontario. Svátost usmíření (zpověď) bude možná od 18:45 hodin.
Podrobnější informace u Ivana Hýska, tel. 281-7799.
===========================================
Oznámenie: Od 6.septembera - do 31.decembera. 2006 bude pri príležitosti osláv Narodného dňa Slovenska
v priestoroch hlavnej siene ambasády Slovenskej Republiky, 50 Rideau Terrace v Ottawe, zahájená výstava slovenskej
maliarky Katheriny D. Pistek. Jedná se o výber z jej doterajšej tvorby a výstavu zaháji pán ambasádor Slovenskej
republiky v Ottawe Stanislav Opiel.
========================================
Oznámení: Všem zájemcům o zpívání oznamujeme, že příští schůzka bude zase ve čtvrtek September 21. 2006. o
19.00 hodině na adrese 7304 MacLeod Trail SE. Schůzky asi 30-ti členné skupiny slovenských a českých milovníků
zpěvu lidových, trampských, tábornických písní za doprovodu několika kytaristů se konají ve vyhrazené místnosti
restaurace LIMERICK na východní straně ulice MacLeod Trail SE, asi 300 metrů jižně od Glenmore Trail křižovatky. V
zájmu dobrých vztahů s vedením restaurace je domluveno, že objednávky se platí hotově ihned po donešení. Bližší
informace získáte na email adrese masata@telusplanet.net anebo zjanos@shaw.ca
=========================================
Oznámení: Je mi 27 let a hledám přítele nebo přítelkyni kolem 24-31 let na dopisování přes e-mail nebo i poštou. V řeči
nejlépe české, slovenské nebo i anglicky pro ty, kterým to jde nejlépe. O svých zájmech si můžeme napsat. Můj e-mail je
sladekc@telusplanet.net Budu se těšit, přátel není nikdy dost. Caroline.
=========================================
Oznámení : Calgarská organizace : MAKING CHANGES EMPLOYMENT ASSOC. of ALBERTA na adrese 927 -7
Ave., SW Calgary, AB, T2P 1A4, nabízí různé kurzy pro ženy. Pro bližší informace a písemný materiál si zavolejte
Elaine - 262 5797, Sylvia - 263 4414. Tyto kurzy jsou zdarma, financovány: ALBERTA Human Resources and
Employment, Immigration Canada.
=========================================
Oznámení : Deli prodejna na rohu Crowchild Tr. a 2. Ave NW až do nedávna nabízela pravé české knedlíky. Tato
nabídka skončila, není výrobce. Prodejna by uvítala, kdyby se našla naše krajanka, která by se výroby a dodávání ujala a s
prodejnou se dohodla. Telefon prodejny je 270 8334.
========================================
Oznámení : The Calgary Boys Choir nás požádal, abychom uveřejnili pro České krajany zprávu o koncertě, který se má
konat 13. listopadu 2006 v Knox United Church v Calgary. Vystupovat bude 25ti členný chlapecký sbor z České
Republiky Boni Pueri (www.bonipueri.cz/en.php?page=home). Tento sbor má mezinárodní úroveň a tím zaručuje
nezapomenutelný hudební zážitek. Takovýto druh koncertu ovšem vyžaduje sponzory a dobrovolníky, kteří jsou ochotni
pomoci. Bez nich by nebylo možné koncert uskutečnit. Obracime se proto na Českou komunitu v Calgary o pomoc. O
podrobné informace jak můžete pomoci se prosim obraťte na Dr. Rudi Kincela tel. č288-2810.
=========================================
Oznámení honorárního konzula: Jako každý rok bude uspořádán koncert na oslavu založení republiky tentokráte 3.11.
2006 v 18:00 na obvyklém mistě u Irene Besse Keyboards, 6999 - 11 Street SE. Těšíme se na vaši hojnou účast.
Poznámka redakce: Uspořádáním letošní oslavy svátku republiky byla MZVČR finančně podpořena skupina organizovaná jako česká obchodní komora,
která dosud změnila několikrát svoje jméno a asi přislíbila se věnovat více kulturním akcím místo byznysu.

Ohlédnutí za vystoupením Ivana Mládka a jeho skupiny
Po tisící kilometrech v USA k nám z Vancouveru do Calgary v pěkném bílém vanu v úterý 27. června 2006 dorazila
skupina Banjo Bandu Ing. Ivana Mládka ve složení Ivo Pešák, Libuše Roubychová a Milan Pitkin. Setkali jsme se u

benzinové pumpy Mohawk na 16. Avenue a Edmonton Street North. Zde se kapely ujali krajané-dobrodinci manželé
Zlata a Wilda Zachovi. Patří jim vřelé díky za pohostinnost, ubytování a nezištnou starostlivost. Po Waldemaru
Matuškovi a Petru Nárožném s pořadem Řeči, Řeči, Řečičky, kterého nám před léty z Edmontonu přivezl Petr Adler, byl
tento zábavný pořad navštíven rekordním počtem diváků a příznivců Mládkových písniček. Krajané se ve dvouhodinovém
pořadu skvěle bavili, s Ivanem Mládkem společně zpívali starší hity a všem projeveným anekdotám upřímně zatleskali.
Kdo přišel nelitoval, protože výkony všech učinkujících byly více než výtečné. Tolik legrace a veselých scének Calgary
už dlouho nezažilo. Spokojenost byla absolutně oboustranná.
Při prodeji vstupenek ochotně pomáhaly obětavé krajanky Zuzana Janošová, Marcela Just, Danka Kolingerová a
Drahuška Neveselá. Naše pobočka vzdává velké díky těmto dámám. Závěrem pro vzpomínku na vystoupení v Calgary
byly účinkujícím předány malé dárky a my krajané na památku jsme si s nimi vyprosili pár snímků.
=======================================
Oznámení : Veškerý konzulární styk albertských krajanů ohledně pasů a pod. se přesunuje z Generálního konzulátu v
Montreálu na konzulární oddělení při ambasádě České Republiky v Ottavě, 251, Cooper Str. Ottawa, Ont. K2P 0G2.
Website:www.czechembassy.org
Služby honorárního konzulátu zde v Calgary zůstávají beze
změn, až na žádosti o nové pasy viz následujicí oznámení.
=========================================

ČESKÁ REPUBLIKA ZAVÁDÍ NOVÉ CESTOVNÍ DOKLADY S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
Důležité upozornění pro všechny, kteří se chystají k obnově cestovního pasu.
Velvyslanectví ČR v Kanadě upozorňuje všechny občany České republiky žijící v Kanadě, že od 1.9.2006 bude Česká
republika v souladu s jednotnou politikou Evropské unie vydávat za účelem zvýšení jejich ochrany a bezpečnosti nový
typ cestovních dokladů obsahující biometrické prvky. Těmito prvky budou v první fázi digitální fotografie a čip
obsahující biodata o držiteli, v další fázi (cca na jaře 2007) i otisky prstů.
V této souvislosti bude zavedena nová procedura vydávání cestovních dokladů vyžadující osobní přítomnost žadatele
nejen při převzetí dokladu, ale také při podání žádosti. Každý žadatel se tedy bude muset dostavit na zastupitelský
úřad (velvyslanectví nebo generální konzulát) dvakrát. Žádosti o cestovní doklady nebudou moci přijímat honorární
konzuláty.
=======================================
Oznámení: Ve dnech 1. až 3. září 2006 přijedou k nám do Calgary 3 studenti libereckého gymnázia pracovat na svém
studijním projektu. Budou provádět video záznamy z rozhovorů s našimi nejstaršími a dosud žijícími emigranty z obdobi
1948, zde v Calgary. Svoji účast na tomto projektu slíbili pan Zdeněk Paul Maštalíř a pan Dr. Denny Havlena. Pan
Maštalíř býval delší dobu předsedou pobočky československého sdružení zde v Calgary. Mimo to se stal známý svým
organizováním úspěšného potravinářského oddělení na calgarské průmyslové škole SAIT. Toto oddělení vychovalo
mnoho znamenitých kuchařů, cukrářů a hotelových manažérů. Pan Dr. Havlena byl významným činitelem v organizování
těžby oleje a plynu nejen v Albertě ale v Equdoru, Venezuele a Argentině. Pan Havlena rád čte naše Calgarské listy a je
štědrým jejich podporovatelem. Naši krajané zde v Calgary rádi oceňují tento zájem mladých krajanů z Čech o osudy a
úspěchy našich spolu emigrantů. Dá se říci, že jsou to první vlaštovky, další generace jinak myslících lidí než toho
něčeho, od čeho jsme odešli.
=============================================
Provincie Alberta připravuje zlepšení bezpečnosti na silnicích. Albertská vláda instaluje nový systém kamer, které
budou přinášet okamžitou informaci o stavu povětrnostních podmínek na vybraných místech. Tyto kamery budou
poskytovat řidičům přehled o stavu silnice před zahájením jízdy. Řidiči si budou moci ve velmi krátké době udělat
obrázek o momentálních povětrnostních podmínkách na různých stanicích u silnic v Albertě před cestou. Záběry budou
obnovovány každých 20 až 30 minut a k disposici na : http://www.drive-west.com/home.jsp
Momentálně (duben 06) je k disposici již 9 kamer z připravovaných 27 stanic. Snímky uvádějí čas, teplotu vzduchu a
rychlost větru v kilometrech za hodinu. Kamery jsou instalovány na silničních věžích a jsou určeny jen pro informační
účely a nemohou být používány dopravní policií pro sledování dopravy. V roce 2007 bude těchto kamer instalováno v
Albertě celkem 75. Podobné kamery jsou ve vedlejší provincii BC a na jejich systém se dostanete kliknutím na
www.drivebc.ca/
======================================
Oznámení : czech-books.com je české knihkupectví ve Victorii, BC. Jejich nabídka knih v české a slovenské řeči je
pozoruhodná. Momentálně mají na skladě asi 1,400 titulů nových knih, asi 250 titulů antikvárních výtisků, více jak 200
CD s hudbou, mluveným slovem a pohádkami. Dále nabízejí české filmy na DVD, knihy křížovek, mapy, slovníky,
učebnice a v září dostanou české a slovenské kalendáře na rok 206. Mají na skladě zábavné i informační CDROM,
přáníčka, kalendáře, CZ samolepky na auta a časopis Reflex.
Katalog si můžete objednat přímo ve Victorii buď telefonem (Toll Free: 1 877 287 1015) či faxem (250 370 2842) a nebo
na e-mail adrese
mail@czech-books.com.

Kompletní nabídku najdete na stránce
www.czech-books.com.
Czech-books.com zaručují rychlý a spolehlivý servis. Berou VISA, MASTER CARD a AMEX.
Některé nové populární tituly:
The Czech Connection (angličan píše o Čechoslovácích), Nebýt Golema (Benjamin Kuras), Oněgin byl Rusák (Irena
Dousková), Agentura (Pavel Frýbort), Czech Express (zbrusu nova učebnice češtiny, CD, 240 flascards), Prosím stručně
(Václav Havel), Pražské hospody, Báječný rok (Michal Viewegh), Prague (practical guide in English), Poupata, (Bohumil
Hrabal), Konec velkých prázdnín (Pavel Kohout), Tichý hlas (Karel Čapek), Návraty do Želar (Květa Legátová), Best
Czech Recipes (nejlepší české recepty v angličtině), The Unberable Lightness of Being … Mají však na skladě velký
výběr romantických románů, detektivek, knih pro zdraví, pro děti každého věku, nových knih anekdot ...Na zadní stránce
uvádíme jejich inzertní kartičku s poštovní adresou, telefonem a emailem.

Dále toto číslo obsahuje tyto články a mnoho vtipů:
Jak jsme vyhráli válku.
Roman Šťastný. Calgary.
Náhled do rodiště jako každý rok.
Profesor Ota Ulč.
Úvaha o republikách.
Čudliky.
Jan Flaška.
Je to opravdu tak, demokracie pro celý svět. Roman Šťastný, Calgary.
Vlna násilí v hotelu Pošta.
Ross hedvíček.
Můj výlet do Kanady.
Vladimir Šenkýř. Praha.
Bez titulu.....
Vladimir Mašata, Calgary
Setkání krajanů v Mladé Boleslavi.
Václav Just.
=====================================

